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Tre bebyggelsestrukturer

Process

Västerås kommun ska ta fram en ny översiktsplan 
och som inledning på det arbetet har Spacescape lett 
en utredning om möjliga framtida bebyggelsestruk-
turer i kommunen. Utredningen ska fungera som ett 
diskussionsunderlag för både politiker och tjänste-
personer med syfte att hitta en lämplig bebyggelse-
struktur för översiktsplanen. 

Genom seminarier och workshoppar har först tre 
framtidsscenarier utvecklats, och sedan har tre be-
byggelsestrukturer tagits fram och ritats upp i GIS. 
Konsekvenserna av de tre strukturerna har analy-
serats utifrån deras möjligheter att bidra till hållbar 
utveckling utifrån Agenda 2030. Analyserna har ge-
nomförts med hjälp av indikatorer kopplade till de 
globala målen samt expertbedömningar. 

En expertgrupp med representanter från akademi 
och näringsliv har deltagit i konsultgruppens arbete 
genom diskussioner och workshoppar. 

Arbetet har genomförts i samarbete med Nyréns ar-
kitekter, Trivector, JU, SLU,  och Chalmers.
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Framtidsverkstad

Projektet inleddes med en Framtidsverkstad, en 
seminarieserie med fyra seminarier på temana att-
raktivitet, stad och land, mobilitet samt grön- och 
blåstruktur. Syftet med Framtidsverkstaden var att 
skapa intresse för, och höja kunskapen kring, ett an-
tal grundläggande teman kopplade till bebyggelse-
struktur. Ytterligare ett syfte var att förstå viktiga 
knäckfrågor kopplade till framtida bebyggelsestruk-
tur i Västerås. 

Projektets expertgrupp med representanter från 
akademin och näringsliv bidrog med föreläsningar 
tillsammans med tjänstepersoner i kommunen. 
Framtidsverkstaden finns sammanställd i Bilaga 2. 

Indikatorer och nulägesanalys

Ett system med indikatorer för att utvärdera konse-
kvenserna av olika bebyggelsestrukturer utveckla-
des. Indikatorerna tar avstamp i FN:s globala mål. 
En nulägesanalys av befintlig struktur genomför-
des, baserad på indikatorerna. Indikatorer och nu-
lägesanalys beskrivs närmare på sidan 26 samt 
i Bilaga 1.

Scenarier

Tre scenarier som beskriver ett spann av möjliga 
framtider i Västerås utvecklades. Scenarierna be-
skriver livet i Västerås 2070 och syftar till att väcka 
tankar kring hur dagens planering behöver fungera, 

inte bara de närmaste tio åren utan för en framtida 
livsstil som kanske på många sätt är annorlunda än 
idag. Scenarierna presenteras på sidan 5. 

Bebyggelsestrukturer

Med stöd av scenarierna skissade projektgruppen 
och referensgruppen under en workshop på olika  
bebyggelsestrukturer. Dessa utvecklades sedan vi-
dare av konsultgruppen, i samråd med kärngrupp 
och expertgrupp. Strukturerna utgör inte konkreta 
förslag till hur Västerås bör utvecklas utan är med-
vetet tillspetsade för att tydliggöra olika möjligheter. 
Bebyggelsestrukturena redovisas på sidan 9. 

Konsekvensanalyser

Konsekvensanalyser av de tre bebyggelsestruktu-
rerna har genomförts för att utvärdera deras möj-
ligheter att bidra till en hållbar utveckling. Social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet har utvärderats 
utifrån kommunala, regionala, nationella och glo-
bala hållbarhetsmål. Konsekvensanalyserna har ge-
nomförts med hjälp av indikatorsystemet, samt ge-
nom diskussioner med expertgrupp, referensgrupp 
och kärngrupp. Konsekvensanalyserna redovisas på 
sidan 25.
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Figuren illustrerar de fem delmomenten samt samverkan mellan tjänstepersoner, politiker och experter. 


